ŽÁDOST O OPAKOVANÉ VYDÁNÍ
ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU – KARTY
Číslo původní žádosti/smlouvy ______________
Číslo nové žádosti/smlouvy _______________

Držitel
Příjmení, titul:
Datum narození:
Telefon
Adresa trvalého bydliště
Ulice:
Obec:
Zákonný zástupce u dětí do 15 let
Příjmení, titul:
Datum narození:
Telefon

Jméno:
:
E-mail
Číslo:
PSČ:
Jméno:
:
E-mail

1. Žádám o opakované vydání elektronického peněžního prostředku (dále jen „elektronická peněženka“) pro úhradu
jízdného a dovozného u společnosti ČSAD Benešov s.r.o. a dalších smluvních dopravců.
Požadovaný druh karty označte kroužkem :
R – rodinná

O – občanská

Ž – žákovská

S – studentská

D – seniorská

Dle Obchodních podmínek pro vydání a užívání elektronických peněžních prostředků (dále jen „elektronická peněženka“
nebo „karta“) pro úhradu jízdného (dále jen „Obchodní podmínky“) žádám o opakované vydání karty.

Při předložení neplatné funkční původní elektronické peněženky je opakovaně vydaná nová elektronická peněženka dle
platného ceníku, na kterou je b e z p o p l a t k u převeden zůstatek elektronických peněz z původní karty.

V případě nepředložené, ztracené, odcizené, a nebo nefunkční karty je stanoven poplatek 30,- Kč, za zjištění finančního
zůstatku v elektronické peněžence. Do 30 dnů je opakovaně vydána nová karta dle platného ceníku, na kterou je převeden
zůstatek peněz z původní karty. Původní elektronická peněženka je zablokována.

V případě reklamace bude zákazníkovi vystavena nová čipová karta prozatím zdarma. V případě neuznání reklamace,
zákazník doplatí kartu dle platného ceníku. Jestliže se zákazník nedostaví na informační kancelář do 2 měsíců k doplacení
finanční částky karty, bude nová čipová karta zablokována.

Osobní údaje klienta jsou zákonným způsobem v souladu s GDPR zpracovány pro účely výdeje a provozování el. platebního
prostředku, viz informace poskytnuté při vydání platební karty, kont. mail: ochranaou@icomtransport.cz

V __________ dne ____________ Podpis žadatele nebo zákonného zástupce ____________

Údaje za vydavatele ověřil ____________

Kartu převzal dne ____________ Podpis žadatele nebo zákonného zástupce ____________

